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پوالک آشوِب  در  نظم 
رایانــه ای  تحلیل  هــای 
کمــک می کننــد تــا علــل 
نقاشــی  های  جذابیــت 
را  پــوالک  جکســون 
توضیــح دهیــم. رنــگ 

چکانی هــا و چرخــش رنگ هــای معــروف ایــن 
هنرمنــد الگوهایــی فرکتالــی ایجــاد می کننــد کــه 
مشــابه بــا الگوهایــی اســت کــه در طبیعــت توســط 
درختــان، ابرهــا و خطــوط ســاحلی شــکل می  گیرند.

ــال 1952م،  ــارس س ــاه م ــی در م در شــبی طوفان
جکســون پــوالک )1912م-1956م( کــه در حالتی 
ــود  ــد از زندگــی ب ناهشــیار )نیمــه مســت( و ناامی
ــماره 11« را  ــی: ش ــای آب ــود »قطب ه ــاهکار خ ش
ــزرگ را در سرتاســر کــف  بنیــان نهــاد. او بومــی ب

ــن  ــفته اش په ــاری آش انب
ــی،  ــه چوب ــا تک ــرد و ب ک
ــده  ــی باقیمان ــگ خانگ رن
در یــک قوطــی رنــگ کهنه 
ــید.  ــوم پاش ــر روی ب را ب
ایــن نخســتین بــار نبــود کــه ایــن هنرمنــد رنــگ 
را روی بــوم می پاشــید. پــوالک تکنیکــی را ســامان 
ــه  ــته ای ک ــوط شکس ــالف خط ــه برخ ــود ک داده ب
از تمــاس قلم موهــای مرســوم بــا بــوم شــکل 
می گرفــت، جریــان پیوســته ای از رنــگ را بــر روی 
بوم هــای افقــی می ریخــت تــا مســیرهای ادامــه دار 
ــه  ــل ک ــن عم ــد. ای ــاد کن ــردی ایج ــه  ف منحصرب
ــی  ــد اهال ــه طــرز فریبنــده ای ســاده اســت، عقای ب
ــا  ــرد. آی ــیم ک ــاد تقس ــب متض ــه دو قط ــر را ب هن

ــدوی در نقاشــی برآمــده از نابغــه ای  ــن شــیوه ب ای
ــت  ــا آنکــه او فقــط در یــک حال ــود، ی احساســی ب
ــد  ــری را تقلی ــای هن ــوده و اطوار ه نیمــه مســت ب

کــرده اســت؟
مــن همــواره تحــت تأثیــر کار پــوالک بــودم، چــون 
عــالوه بــر فیزیکــدان بودنــم، نقاشــی های انتزاعــی 
هــم می کشــیدم. بعدهــا در ســال 1994م، تصمیــم 
ــم  ــف کن ــه علمــی خــود را متوق ــم کــه حرف گرفت
ــک  ــان فیزی ــم. دپارتم ــی کن ــت نقاش ــام وق و تم
دانشــگاه نیوســاوث ولز را رهــا کــردم و بــه مدرســه 
هنــر منچســتر در انگلســتان کــه بــه خاطــر 
رویکــرد تنــازع بقاگونــه ای کــه بــه نقاشــی داشــت 
شــهرت یافتــه بــود، رهســپار شــدم. در ســرمای ماه 
ــایر  ــت های یورکش ــه دش ــا را ب ــه م ــه، مدرس فوری
ــک  ــه ی ــتاد، در حالیک ــتان فرس ــمال انگلس در ش
ــه  ــا آنچــه را ک ــود ت ــا فرصــت داده ب ــه م ــه ب هفت
ــتانی  ــوالک زمس ــا ک ــم. ام ــی کنی ــم نقاش می بینی
ــس  ــرد، پ ــن ک ــف را ناممک ــام تکلی ــدیدی انج ش
مــن و چنــد تــن از دوســتانم نشســتیم و ایــن ایــده 
را مطــرح کردیــم کــه یــک نقاشــی منظــره بــرای 

ــان بکشــیم.  خودم
بــرای انجــام ایــن کار، یــک ســازه عظیــم از 
ــده  ــا کن ــان از ج ــه طوف ــی ک ــاخه های درختان ش
بــود ســر هــم کردیــم. بخشــی از ســازه شــبیه یــک 
ــای  ــه پیچش ه ــود، ک ــده ب ــر ش ــان غول پیک بادب
ــه  ــت ب ــن حرک ــاد. ای ــاد در آن می افت ــرکات ب ح
ــگ  ــای رن ــه قوطی ه ــازه ک ــری از س ــش دیگ بخ
را نــگاه داشــته بــود منتقــل می شــد، و ایــن 
ــت  ــیر جه ــا مس ــب ب ــا را متناس ــا رنگ ه قوطی ه

ــرار  ــر روی زمیــن ق ــوم کــه ب ــر روی یــک ب ــاد ب ب
داشــت می ریخــت و الگویــی را شــکل مــی داد. 
ــا  ــد، م ــاز ش ــهمگین تر آغ ــی س ــه طوفان ــی ک زمان
تصمیــم گرفتیــم کــه بــه داخــل برگردیــم و ســازه 
را همــان طــور رهــا کردیــم تــا سرتاســر شــب بــه 
نقاشــی کــردن ادامــه دهــد. روز بعــد کــه طوفــان 
تمــام شــد، تصویــری کــه  از خــود بــه جــا گذاشــته 

ــود! ــوالک ب ــار پ ــه آث ــود شــبیه ب ب
ناگهــان، رازهــای جکســون پــوالک بــر مــن هویــدا 
ــاال  ــرده احتم ــی می ک ــه نقاش ــی ک ــد: او زمان ش
ــت.  ــه اس ــه کار می  گرفت ــت را ب ــای طبیع ریتم ه
اینجــا بــود کــه فهمیــدم بایــد بــار دیگــر بــه ســوی 
ــا می  شــود  ــه آی ــم ک ــن کن ــا تعیی ــردم ت ــم برگ عل
ــار  ــی را در آث ــای ملموســی از چنیــن ریتم های ردپ

هنــری او پیــدا کنــم یــا نــه؟

 هنر بر علم پیشی می گیرد
در دوره ســیطره پــوالک، طبیعــت بــه عنــوان 
می شــد  گرفتــه  نظــر  در  بی نظــم  پدیــده ای 
ــل  ــی عم ــور تصادف ــه ط ــی ب ــه صــورت ذات ــه ب ک
ــه  ــع، دو حیط ــال، از آن موق ــن ح ــا ای ــد. ب می کن
ــا فهمــی  ــی ظهــور کــرده اســت ت جــذاب مطالعات
اساســی تر از قوانیــن طبیعــت را بــه ثمــر برســاند. 
اینکــه  بررســی  دانشــمندان  دهــه 1960م،  در 
و هــوا چگونــه  مثــل آب  نظام هــای طبیعــی، 
همــگام بــا زمــان تغییــر می کننــد را آغــاز کردنــد. 
ــی  ــی تصادف ــن نظام های ــه چنی ــد ک ــا دریافتن آنه
نیســتند، بلکــه زیــر یــک پوشــش ناآشــکار، نوعــی 
ــر  ــا ب ــد. آنه ــمندانه دارن ــدت هوش ــه ش ــم ب نظ

 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران. 1

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ



9091
نویسنده: ریچارد پی. تیلور

مترجم: محمدحسین محمدی1

پوالک آشوِب  در  نظم 
رایانــه ای  تحلیل  هــای 
کمــک می کننــد تــا علــل 
نقاشــی  های  جذابیــت 
را  پــوالک  جکســون 
توضیــح دهیــم. رنــگ 

چکانی هــا و چرخــش رنگ هــای معــروف ایــن 
هنرمنــد الگوهایــی فرکتالــی ایجــاد می کننــد کــه 
مشــابه بــا الگوهایــی اســت کــه در طبیعــت توســط 
درختــان، ابرهــا و خطــوط ســاحلی شــکل می  گیرند.

ــال 1952م،  ــارس س ــاه م ــی در م در شــبی طوفان
جکســون پــوالک )1912م-1956م( کــه در حالتی 
ــود  ــد از زندگــی ب ناهشــیار )نیمــه مســت( و ناامی
ــماره 11« را  ــی: ش ــای آب ــود »قطب ه ــاهکار خ ش
ــزرگ را در سرتاســر کــف  بنیــان نهــاد. او بومــی ب

ــن  ــفته اش په ــاری آش انب
ــی،  ــه چوب ــا تک ــرد و ب ک
ــده  ــی باقیمان ــگ خانگ رن
در یــک قوطــی رنــگ کهنه 
ــید.  ــوم پاش ــر روی ب را ب
ایــن نخســتین بــار نبــود کــه ایــن هنرمنــد رنــگ 
را روی بــوم می پاشــید. پــوالک تکنیکــی را ســامان 
ــه  ــته ای ک ــوط شکس ــالف خط ــه برخ ــود ک داده ب
از تمــاس قلم موهــای مرســوم بــا بــوم شــکل 
می گرفــت، جریــان پیوســته ای از رنــگ را بــر روی 
بوم هــای افقــی می ریخــت تــا مســیرهای ادامــه دار 
ــه  ــل ک ــن عم ــد. ای ــاد کن ــردی ایج ــه  ف منحصرب
ــی  ــد اهال ــه طــرز فریبنــده ای ســاده اســت، عقای ب
ــا  ــرد. آی ــیم ک ــاد تقس ــب متض ــه دو قط ــر را ب هن

ــدوی در نقاشــی برآمــده از نابغــه ای  ــن شــیوه ب ای
ــت  ــا آنکــه او فقــط در یــک حال ــود، ی احساســی ب
ــد  ــری را تقلی ــای هن ــوده و اطوار ه نیمــه مســت ب

کــرده اســت؟
مــن همــواره تحــت تأثیــر کار پــوالک بــودم، چــون 
عــالوه بــر فیزیکــدان بودنــم، نقاشــی های انتزاعــی 
هــم می کشــیدم. بعدهــا در ســال 1994م، تصمیــم 
ــم  ــف کن ــه علمــی خــود را متوق ــم کــه حرف گرفت
ــک  ــان فیزی ــم. دپارتم ــی کن ــت نقاش ــام وق و تم
دانشــگاه نیوســاوث ولز را رهــا کــردم و بــه مدرســه 
هنــر منچســتر در انگلســتان کــه بــه خاطــر 
رویکــرد تنــازع بقاگونــه ای کــه بــه نقاشــی داشــت 
شــهرت یافتــه بــود، رهســپار شــدم. در ســرمای ماه 
ــایر  ــت های یورکش ــه دش ــا را ب ــه م ــه، مدرس فوری
ــک  ــه ی ــتاد، در حالیک ــتان فرس ــمال انگلس در ش
ــه  ــا آنچــه را ک ــود ت ــا فرصــت داده ب ــه م ــه ب هفت
ــتانی  ــوالک زمس ــا ک ــم. ام ــی کنی ــم نقاش می بینی
ــس  ــرد، پ ــن ک ــف را ناممک ــام تکلی ــدیدی انج ش
مــن و چنــد تــن از دوســتانم نشســتیم و ایــن ایــده 
را مطــرح کردیــم کــه یــک نقاشــی منظــره بــرای 

ــان بکشــیم.  خودم
بــرای انجــام ایــن کار، یــک ســازه عظیــم از 
ــده  ــا کن ــان از ج ــه طوف ــی ک ــاخه های درختان ش
بــود ســر هــم کردیــم. بخشــی از ســازه شــبیه یــک 
ــای  ــه پیچش ه ــود، ک ــده ب ــر ش ــان غول پیک بادب
ــه  ــت ب ــن حرک ــاد. ای ــاد در آن می افت ــرکات ب ح
ــگ  ــای رن ــه قوطی ه ــازه ک ــری از س ــش دیگ بخ
را نــگاه داشــته بــود منتقــل می شــد، و ایــن 
ــت  ــیر جه ــا مس ــب ب ــا را متناس ــا رنگ ه قوطی ه

ــرار  ــر روی زمیــن ق ــوم کــه ب ــر روی یــک ب ــاد ب ب
داشــت می ریخــت و الگویــی را شــکل مــی داد. 
ــا  ــد، م ــاز ش ــهمگین تر آغ ــی س ــه طوفان ــی ک زمان
تصمیــم گرفتیــم کــه بــه داخــل برگردیــم و ســازه 
را همــان طــور رهــا کردیــم تــا سرتاســر شــب بــه 
نقاشــی کــردن ادامــه دهــد. روز بعــد کــه طوفــان 
تمــام شــد، تصویــری کــه  از خــود بــه جــا گذاشــته 

ــود! ــوالک ب ــار پ ــه آث ــود شــبیه ب ب
ناگهــان، رازهــای جکســون پــوالک بــر مــن هویــدا 
ــاال  ــرده احتم ــی می ک ــه نقاش ــی ک ــد: او زمان ش
ــت.  ــه اس ــه کار می  گرفت ــت را ب ــای طبیع ریتم ه
اینجــا بــود کــه فهمیــدم بایــد بــار دیگــر بــه ســوی 
ــا می  شــود  ــه آی ــم ک ــن کن ــا تعیی ــردم ت ــم برگ عل
ــار  ــی را در آث ــای ملموســی از چنیــن ریتم های ردپ

هنــری او پیــدا کنــم یــا نــه؟

 هنر بر علم پیشی می گیرد
در دوره ســیطره پــوالک، طبیعــت بــه عنــوان 
می شــد  گرفتــه  نظــر  در  بی نظــم  پدیــده ای 
ــل  ــی عم ــور تصادف ــه ط ــی ب ــه صــورت ذات ــه ب ک
ــه  ــع، دو حیط ــال، از آن موق ــن ح ــا ای ــد. ب می کن
ــا فهمــی  ــی ظهــور کــرده اســت ت جــذاب مطالعات
اساســی تر از قوانیــن طبیعــت را بــه ثمــر برســاند. 
اینکــه  بررســی  دانشــمندان  دهــه 1960م،  در 
و هــوا چگونــه  مثــل آب  نظام هــای طبیعــی، 
همــگام بــا زمــان تغییــر می کننــد را آغــاز کردنــد. 
ــی  ــی تصادف ــن نظام های ــه چنی ــد ک ــا دریافتن آنه
نیســتند، بلکــه زیــر یــک پوشــش ناآشــکار، نوعــی 
ــر  ــا ب ــد. آنه ــمندانه دارن ــدت هوش ــه ش ــم ب نظ

 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران. 1
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ــد، و زمینــه  ایــن رفتــار برچســب »آشــفته« نهادن
علمــی جدیــدی بــه نــام نظریــه آشــوب بــه منظــور 
ــد. ســپس در  ــود آم ــه وج ــت ب ــای طبیع پویایی  ه
دهــه 1970م، نــوع جدیدی از هندســه پدیدار شــد 
تــا الگوهایــی کــه ایــن فرایندهــای آشــفته از خــود 
ــا  ــن الگو ه ــد. ای ــرح ده ــد را ش ــا می گذارن ــه ج ب
کــه توســط کاشــف آنهــا، بنــوا مندلبــرو »فرکتــال« 
نامیــده شــدند، اشــکال جدیــدی بودنــد کــه هیــچ 
شــباهتی بــه اشــکال اقلیدســی پیشــین نداشــتند. 
بــر خــالف همــواری خطــوط غیرطبیعــی هندســه 
ــتند  ــی هس ــامل الگو های ــا ش ــی، فرکتال ه اقلیدس
ــرار  ــر تک ــک و کوچک ت ــای کوچ ــه در اندازه ه ک
پیچیدگی  هــای  از  مملــو  اشــکالی  و  می  شــوند 
ــه توســط  ــد. نقاشــی  هایی ک کالن ایجــاد می  نماین
ــب  ــد موج ــده بودن ــد ش ــا تولی ــاخه ای م ــازه ش س
ایــن تلقــی در مــن شــدند کــه پیــچ و تاب هــای بــه 
ــوالک هــم ممکــن  ــی نقاشــی های پ ــر تصادف ظاه
اســت چنیــن نظــم هوشــمندانه ای را کــه شــاید در 

واقــع فرکتالــی باشــد را در اختیــار گرفتــه باشــند. 
یــک ویژگــی اساســی کــه معــرف الگــوی فرکتــال 
ــه  ــت، ک ــان D اس ــا هم ــال ی ــد فرکت ــد، بع باش
ارتبــاط مقیاســی بیــن الگوهــای مشــاهده شــده در 
ــری  ــال را اندازه گی ــک فرکت ــاوت در ی ــاد متف ابع
ــی  ــد مفهوم ــرای اشــکال اقلیدســی، بع ــد. ب می کن
ســاده اســت کــه بــا مقادیــر عــددی مرســوم بیــان 
ــچ  ــه هی ــوار )ک ــط هم ــک خ ــرای ی ــود. ب می ش
ســاختار فرکتالــی نداشــته باشــد(، D معــادل مقدار 
1 اســت، امــا بــرای یــک الگــوی فرکتالــی، ســاختار   
تکرارشــونده باعــث می شــود کــه خــط هیــچ 
فضایــی اشــغال نکنــد. بنابرایــن D جایــی در بیــن 
ــی کــه پیچیدگــی  ــرار دارد و زمان ــر 1 و 2 ق مقادی
ــد،  ــش بیاب ــونده افزای ــاختار تکرارش ــش س و چگال

ــود.  ــر می ش ــه 2 نزدیکت ــدار D ب مق
ــام  ــت تم ــن اس ــه ممک ــه چگون ــم اینک ــرای فه ب
این  هــا در نقاشــی های پــوالک بــه کار رفتــه باشــد، 
ــتم و در  ــاوث ولز بازگش ــگاه نیوس ــه آزمایش ــن ب م

آنجــا بــه یــاری رایانــه بــه اندازه گیــری الگوهــا بــر 
ــه  ــن تجزی ــام چنی ــم. انج ــای او پرداخت روی بوم ه
ــه  ــی ک ــدرت پردازش ــت و ق ــدون دق ــی ب و تحلیل
ــد غیرممکــن  ــن می کردن ــه ای تأمی ــزات رایان تجهی
ــا مهــارت خــاص  ــن مــن دو همــکار ب ــود. بنابرای ب
رایانــه ای را وارد تحقیــق کــردم، آدام میکولیــچ، کــه 
ــه  ــای تجزی ــر روی تکنیک ه ــش ب ــال پژوه در ح
ــاره  ــود درب ــرای خ ــرای دکت ــی ب ــل فرکتال و تحلی
ــاس،  ــد جون ــود، و دیوی ــانا ب ــتگاه های نیمه رس دس
کــه کارشــناس تکنیک هــای پــردازش تصویــر بــود.  
ــار  ــی از آث ــردن یک ــکن ک ــا اس ــود را ب ــا کار خ م
ــروع  ــه ش ــز، 1950( در رایان ــم پایی ــوالک )ریت پ
ــبک  ــه مش ــک صفح ــا ی ــپس آن را ب ــم، س کردی
ــم  ــای ه ــده از مربع ه ــکیل ش ــه تش ــه ای ک رایان
ــا محاســبه اینکــه کــدام  ــود پوشــاندیم. ب ــدازه ب ان
مربع هــا از الگــوی رنگــی اشــغال  شــده و یــا خالــی 
مانده انــد، مــا توانســتیم کــه کیفیــات آمــاری 
الگــو را محاســبه نماییــم. و بــا کــم کــردن انــدازه 
مربع  هــا، مــا توانســتیم الگــو را در اندازه  هــای 
ــای  ــا، اندازه  ه ــز م ــم. آنالی ــم ببینی ــر ه کوچک ت
ــا  ــی ت ــای رنگ ــن لکه ه ــه از کوچک تری ــو را ک الگ
انــدازه تقریبــی یــک متــر را در بــر می گرفــت 
مــورد آزمایــش قــرار داد. شــگفت آنکــه مــا 
ــا  ــتند. و آنه ــال هس ــا، فرکت ــه الگوه ــم ک دریافتی
ــا  ــل از اندازه ه ــی کام ــک طیف ــی در ی فرکتال  های
ــش از 1000  ــزی بی ــو چی ــن الگ ــد— بزرگتری بودن
ــود. 25 ســال  ــر بزرگتــر از کوچکتریــن الگــو ب براب
قبــل از کشــف فرکتال هــا در طبیعــت، پــوالک در 

ــت. ــوده اس ــال ب ــیدن فرکت ــال کش ح

 تاریخچه فرکتال ها
      هندســه فرکتالــی از مطالعــات بنــوا مندلبــرو 
دربــاره پیچیدگــی در دهه هــای 1960 و 1970 
میــالدی توســعه یافــت. مندلبــرو عنــوان »فرکتال« 
معنــای  بــه  »فرکتــوس«  التیــن  ریشــه  از  را 
ــم و  ــت نامنظ ــا سرش ــرد ت ــداع ک ــته« اب »شکس

ــد. ــان بده ــکال را نش ــن اش ــه ای تکه تک
       فرکتال  هــا خود-همســانی را نشــان می  دهنــد 
کــه یعنــی آنهــا در هــر انــدازه ای کــه باشــند ظاهــر 
ــاختار  ــک از س ــش کوچ ــک بخ ــد. ی ــابهی دارن مش

فرکتالــی کامــال شــبیه تصویــر کلــی اســت.
      خود-همســانی دو نــوع دارد: خودهمســانی 
عیــن بــه عیــن و خودهمســانی آمــاری. درخــت 
مصنوعــی )ســری تصاویــر ســمت چــپ در شــکل 
مقابــل( تکــرار عیــن بــه عیــن الگوهــا در انــدازه  
هــای مختلــف را بــه نمایــش می  گذارنــد. در 
ــمت  ــر س ــری تصاوی ــی )س ــت واقع ــک درخ ی
راســت شــکل مقابــل(، الگوهــا عینــا تکــرار 
ــت  ــاری الگوهاس ــات آم ــن کیفی ــوند و ای نمی ش
ــت  ــای طبیع ــرار می شــود. بیشــتر الگوه ــه تک ک
و  می کننــد  تبعیــت  آمــاری  خودهمســانی  از 
ــانی  ــن خودهمس ــم همی ــوالک ه ــی های پ نقاش

ــر 2( ــد. )تصوی را دارن
ــد و  ــل بع ــی مث ــا مؤلفه های ــا ب     فرکتال ه
ــال  ــد فرکت ــوند. بع ــناخته می ش ــی ش پیچیدگ
ــه  ــا س ــک، دو ی ــل ی ــح مث ــدد صحی ــک ع ی
ــیم  ــی می شناس ــه اقلیدس ــه از هندس ــدی ک بع
ــح  ــداد غیرصحی ــال اع ــاد در فرکت ــت. ابع نیس
ــدی  ــال دارای بع ــک خــط فرکت ــال ی اســت مث

تصویر 1: ریتم پاییزی، رنگ روغن بوم، 1950م، 266.7 سانتی متر در 525.8 سانتی متر
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ــد، و زمینــه  ایــن رفتــار برچســب »آشــفته« نهادن
علمــی جدیــدی بــه نــام نظریــه آشــوب بــه منظــور 
ــد. ســپس در  ــود آم ــه وج ــت ب ــای طبیع پویایی  ه
دهــه 1970م، نــوع جدیدی از هندســه پدیدار شــد 
تــا الگوهایــی کــه ایــن فرایندهــای آشــفته از خــود 
ــا  ــن الگو ه ــد. ای ــرح ده ــد را ش ــا می گذارن ــه ج ب
کــه توســط کاشــف آنهــا، بنــوا مندلبــرو »فرکتــال« 
نامیــده شــدند، اشــکال جدیــدی بودنــد کــه هیــچ 
شــباهتی بــه اشــکال اقلیدســی پیشــین نداشــتند. 
بــر خــالف همــواری خطــوط غیرطبیعــی هندســه 
ــتند  ــی هس ــامل الگو های ــا ش ــی، فرکتال ه اقلیدس
ــرار  ــر تک ــک و کوچک ت ــای کوچ ــه در اندازه ه ک
پیچیدگی  هــای  از  مملــو  اشــکالی  و  می  شــوند 
ــه توســط  ــد. نقاشــی  هایی ک کالن ایجــاد می  نماین
ــب  ــد موج ــده بودن ــد ش ــا تولی ــاخه ای م ــازه ش س
ایــن تلقــی در مــن شــدند کــه پیــچ و تاب هــای بــه 
ــوالک هــم ممکــن  ــی نقاشــی های پ ــر تصادف ظاه
اســت چنیــن نظــم هوشــمندانه ای را کــه شــاید در 

واقــع فرکتالــی باشــد را در اختیــار گرفتــه باشــند. 
یــک ویژگــی اساســی کــه معــرف الگــوی فرکتــال 
ــه  ــت، ک ــان D اس ــا هم ــال ی ــد فرکت ــد، بع باش
ارتبــاط مقیاســی بیــن الگوهــای مشــاهده شــده در 
ــری  ــال را اندازه گی ــک فرکت ــاوت در ی ــاد متف ابع
ــی  ــد مفهوم ــرای اشــکال اقلیدســی، بع ــد. ب می کن
ســاده اســت کــه بــا مقادیــر عــددی مرســوم بیــان 
ــچ  ــه هی ــوار )ک ــط هم ــک خ ــرای ی ــود. ب می ش
ســاختار فرکتالــی نداشــته باشــد(، D معــادل مقدار 
1 اســت، امــا بــرای یــک الگــوی فرکتالــی، ســاختار   
تکرارشــونده باعــث می شــود کــه خــط هیــچ 
فضایــی اشــغال نکنــد. بنابرایــن D جایــی در بیــن 
ــی کــه پیچیدگــی  ــرار دارد و زمان ــر 1 و 2 ق مقادی
ــد،  ــش بیاب ــونده افزای ــاختار تکرارش ــش س و چگال

ــود.  ــر می ش ــه 2 نزدیکت ــدار D ب مق
ــام  ــت تم ــن اس ــه ممک ــه چگون ــم اینک ــرای فه ب
این  هــا در نقاشــی های پــوالک بــه کار رفتــه باشــد، 
ــتم و در  ــاوث ولز بازگش ــگاه نیوس ــه آزمایش ــن ب م

آنجــا بــه یــاری رایانــه بــه اندازه گیــری الگوهــا بــر 
ــه  ــن تجزی ــام چنی ــم. انج ــای او پرداخت روی بوم ه
ــه  ــی ک ــدرت پردازش ــت و ق ــدون دق ــی ب و تحلیل
ــد غیرممکــن  ــن می کردن ــه ای تأمی ــزات رایان تجهی
ــا مهــارت خــاص  ــن مــن دو همــکار ب ــود. بنابرای ب
رایانــه ای را وارد تحقیــق کــردم، آدام میکولیــچ، کــه 
ــه  ــای تجزی ــر روی تکنیک ه ــش ب ــال پژوه در ح
ــاره  ــود درب ــرای خ ــرای دکت ــی ب ــل فرکتال و تحلی
ــاس،  ــد جون ــود، و دیوی ــانا ب ــتگاه های نیمه رس دس
کــه کارشــناس تکنیک هــای پــردازش تصویــر بــود.  
ــار  ــی از آث ــردن یک ــکن ک ــا اس ــود را ب ــا کار خ م
ــروع  ــه ش ــز، 1950( در رایان ــم پایی ــوالک )ریت پ
ــبک  ــه مش ــک صفح ــا ی ــپس آن را ب ــم، س کردی
ــم  ــای ه ــده از مربع ه ــکیل ش ــه تش ــه ای ک رایان
ــا محاســبه اینکــه کــدام  ــود پوشــاندیم. ب ــدازه ب ان
مربع هــا از الگــوی رنگــی اشــغال  شــده و یــا خالــی 
مانده انــد، مــا توانســتیم کــه کیفیــات آمــاری 
الگــو را محاســبه نماییــم. و بــا کــم کــردن انــدازه 
مربع  هــا، مــا توانســتیم الگــو را در اندازه  هــای 
ــای  ــا، اندازه  ه ــز م ــم. آنالی ــم ببینی ــر ه کوچک ت
ــا  ــی ت ــای رنگ ــن لکه ه ــه از کوچک تری ــو را ک الگ
انــدازه تقریبــی یــک متــر را در بــر می گرفــت 
مــورد آزمایــش قــرار داد. شــگفت آنکــه مــا 
ــا  ــتند. و آنه ــال هس ــا، فرکت ــه الگوه ــم ک دریافتی
ــا  ــل از اندازه ه ــی کام ــک طیف ــی در ی فرکتال  های
ــش از 1000  ــزی بی ــو چی ــن الگ ــد— بزرگتری بودن
ــود. 25 ســال  ــر بزرگتــر از کوچکتریــن الگــو ب براب
قبــل از کشــف فرکتال هــا در طبیعــت، پــوالک در 

ــت. ــوده اس ــال ب ــیدن فرکت ــال کش ح

 تاریخچه فرکتال ها
      هندســه فرکتالــی از مطالعــات بنــوا مندلبــرو 
دربــاره پیچیدگــی در دهه هــای 1960 و 1970 
میــالدی توســعه یافــت. مندلبــرو عنــوان »فرکتال« 
معنــای  بــه  »فرکتــوس«  التیــن  ریشــه  از  را 
ــم و  ــت نامنظ ــا سرش ــرد ت ــداع ک ــته« اب »شکس

ــد. ــان بده ــکال را نش ــن اش ــه ای تکه تک
       فرکتال  هــا خود-همســانی را نشــان می  دهنــد 
کــه یعنــی آنهــا در هــر انــدازه ای کــه باشــند ظاهــر 
ــاختار  ــک از س ــش کوچ ــک بخ ــد. ی ــابهی دارن مش

فرکتالــی کامــال شــبیه تصویــر کلــی اســت.
      خود-همســانی دو نــوع دارد: خودهمســانی 
عیــن بــه عیــن و خودهمســانی آمــاری. درخــت 
مصنوعــی )ســری تصاویــر ســمت چــپ در شــکل 
مقابــل( تکــرار عیــن بــه عیــن الگوهــا در انــدازه  
هــای مختلــف را بــه نمایــش می  گذارنــد. در 
ــمت  ــر س ــری تصاوی ــی )س ــت واقع ــک درخ ی
راســت شــکل مقابــل(، الگوهــا عینــا تکــرار 
ــت  ــاری الگوهاس ــات آم ــن کیفی ــوند و ای نمی ش
ــت  ــای طبیع ــرار می شــود. بیشــتر الگوه ــه تک ک
و  می کننــد  تبعیــت  آمــاری  خودهمســانی  از 
ــانی  ــن خودهمس ــم همی ــوالک ه ــی های پ نقاش

ــر 2( ــد. )تصوی را دارن
ــد و  ــل بع ــی مث ــا مؤلفه های ــا ب     فرکتال ه
ــال  ــد فرکت ــوند. بع ــناخته می ش ــی ش پیچیدگ
ــه  ــا س ــک، دو ی ــل ی ــح مث ــدد صحی ــک ع ی
ــیم  ــی می شناس ــه اقلیدس ــه از هندس ــدی ک بع
ــح  ــداد غیرصحی ــال اع ــاد در فرکت ــت. ابع نیس
ــدی  ــال دارای بع ــک خــط فرکت ــال ی اســت مث

تصویر 1: ریتم پاییزی، رنگ روغن بوم، 1950م، 266.7 سانتی متر در 525.8 سانتی متر
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 تحلیل تکنیک پوالک
ــوالک  ــار پ ــه ای آث ــای رایان ــل  ه ــه و تحلی تجزی
ــا  ــگ را ب ــای رن ــه او الیه  ه ــد ک ــان می  دهن نش
ــاال ســاخته و پرداختــه  ــا دقــت ب تکنیکــی کــه ب
ــار  ــک ت ــا ی ــی  داده ت ــرار م ــم ق ــد روی ه می  ش
چــگال از فرکتال هــا خلــق کنــد. هــر از گاه 

ــردن  ــی ک ــگام نقاش ــوالک هن ــی از پ عکس  های
ــم  ــن و همکاران ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
ــق  ــش عمی ــاس بین ــد جون ــچ و دیوی آدام میکولی

ــت. ــرده اس ــه ک ــک او ارائ ــری از تکنی ت
را  کار  رایانــه  در  نقاشــی  اســکن  بــا  مــا   .1
شــروع کردیــم. ســپس توانســتیم نقاشــی را 
ــرده و  ــه ک ــف تجزی ــی مختل ــای رنگ ــه الگو ه ب
ــم.  ــل کنی ــو را تحلی ــر الگ ــی ه ــوای فرکتال محت
انباشــته  هــم  روی  الگو هــای  بــه  هم چنیــن 
ــک  ــگ، ی ــای رن ــورت الیه  ه ــه ص ــه ب ــده ک ش
ــی را  ــر نهای ــا تصوی ــده اند ت ــه ش ــک اضاف ــه ی ی
بســازند هــم نگاهــی انداختیــم. جزئیاتــی از الیــه 
ــده  ــر دی ــز« در تصوی ــم پایی ــگ »ریت ــیاه رن س

)تصویــر3(. می شــود 
ــه ای  ــبک رایان ــه مش ــا صفح ــی را ب ــا نقاش 2. م
متشــکل از مربع هــای هــم انــدازه پوشــاندیم. 
ــی آمــاری  ــا کیفیات ــه خواســتیم ت ســپس از رایان
ــط  ــا توس ــدام مربع ه ــه ک ــل اینک ــه از تحلی را ک
ــر(  ــی در تصوی الگــو اشــغال شــده )مربع هــای آب
و کــدام مربع هــا خالــی از الگوســت )مربــع هــای 
ــم  ــد. ک ــبت ده ــا نس ــه الگو ه ــر( ب ــفید تصوی س
ــبک در  ــه مش ــای صفح ــع ه ــدازه مرب ــردن ان ک
تصویــر ســمت چــپ معــادل اســت بــا دیــدن کیفیات 
آمــاری الگوهــا در انــدازه ای کوچکتــر. مــا دریافتیم که 
الگو هــا در یــک طیــف کامــل از اندازه  هــای فرکتالــی 

ــتند )تصویر4(. هس
ــان  ــی نش ــب تاریخ ــه ترتی ــی  ها ب ــه نقاش 3. مطالع
ــگام  ــی، D، هم ــای فرکتال ــی الگو ه ــه پیچیدگ داد ک
بــا  پاالیشــی کــه پــوالک بــر روی تکنیکــش صــورت 

ــاری/  ســمت  ــباهت آم ــی، ش ــر2: ســمت راســت: درخــت واقع تصوی
ــق ــباهت دقی ــی، ش چــپ: درخــت مصنوع

تصویر3

تصویر4

تصویر5

تصویر6

ــدار D  در  ــت. مق ــه اس ــش یافت ــت، افزای داده اس
ــا  ــه بعده ــال 1950م ک ــوالک در س ــر پ ــک اث ی
پــوالک آن را تخریــب کــرده اســت و آنالیــز بر روی 
ــورت  ــت ص ــده اس ــا مان ــه ج ــه از آن ب ــی ک عکس
گرفــت باالتریــن مقــدار در کل آثــار او یعنــی 1/9 

را دارد. احتمــاال او چنیــن فکــر کــرده کــه ایــن تصویر 
بیــش از حــد چــگال و پیچیــده اســت و  مقیــاس خود 

را کاهــش داده اســت )تصویــر5( .
تکامــل مقــدار D تأثیــری عمیــق بــر جلــوه نقاشــی ها 
الگــوی  پاییــن،   D بــا  فرکتال هــای  بــرای  دارد. 
تکرارشــونده تصویــری همــوار و خلــوت می ســازد. اگــر 
مقــدار D نزدیکتــر بــه 2 باشــد، الگوهــای تکرارشــونده 
یــک شــکل پــر شــده از ســاختار پرجزئیــات و درهــم 

خلق می سازند )تصویر 6( .   
آن چــه کــه هــم تحلیــل رایانــه ای و هــم مطالعــه 
نشــان دهنده  می دهــد،  نشــان  عکس هــا 
در  نظام منــد  و  دقیــق  شــدت  بــه  فراینــدی 
نقاشــی اســت. پــوالک بــا کشــیدن خطــوط 
آغــاز  جزیــره وار  و  هــم  از  جــدا  و  کوچــک 
ــه  ــرا ک ــت چ ــب اس ــیار جال ــن بس ــرد. ای می ک
هســته های  از  طبیعــت  الگو هــای  از  برخــی 
کوچــک شــکل گرفته انــد کــه بعــدا پخــش 
پــوالک  ســپس  شــده اند.  ترکیــب  و  شــده 
می کشــیده  کشــیده تری  و  بلند تــر  خطــوط 
ــه هــم وصــل  کــه جزیره هــای جــدا از هــم را  ب
می کــرده اســت،  و بــه تدریــج آن هــا را در یــک 
تــار فرکتالــی پرپشــت غوطــه ور می کــرده اســت.
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 تحلیل تکنیک پوالک
ــوالک  ــار پ ــه ای آث ــای رایان ــل  ه ــه و تحلی تجزی
ــا  ــگ را ب ــای رن ــه او الیه  ه ــد ک ــان می  دهن نش
ــاال ســاخته و پرداختــه  ــا دقــت ب تکنیکــی کــه ب
ــار  ــک ت ــا ی ــی  داده ت ــرار م ــم ق ــد روی ه می  ش
چــگال از فرکتال هــا خلــق کنــد. هــر از گاه 

ــردن  ــی ک ــگام نقاش ــوالک هن ــی از پ عکس  های
ــم  ــن و همکاران ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
ــق  ــش عمی ــاس بین ــد جون ــچ و دیوی آدام میکولی

ــت. ــرده اس ــه ک ــک او ارائ ــری از تکنی ت
را  کار  رایانــه  در  نقاشــی  اســکن  بــا  مــا   .1
شــروع کردیــم. ســپس توانســتیم نقاشــی را 
ــرده و  ــه ک ــف تجزی ــی مختل ــای رنگ ــه الگو ه ب
ــم.  ــل کنی ــو را تحلی ــر الگ ــی ه ــوای فرکتال محت
انباشــته  هــم  روی  الگو هــای  بــه  هم چنیــن 
ــک  ــگ، ی ــای رن ــورت الیه  ه ــه ص ــه ب ــده ک ش
ــی را  ــر نهای ــا تصوی ــده اند ت ــه ش ــک اضاف ــه ی ی
بســازند هــم نگاهــی انداختیــم. جزئیاتــی از الیــه 
ــده  ــر دی ــز« در تصوی ــم پایی ــگ »ریت ــیاه رن س

)تصویــر3(. می شــود 
ــه ای  ــبک رایان ــه مش ــا صفح ــی را ب ــا نقاش 2. م
متشــکل از مربع هــای هــم انــدازه پوشــاندیم. 
ــی آمــاری  ــا کیفیات ــه خواســتیم ت ســپس از رایان
ــط  ــا توس ــدام مربع ه ــه ک ــل اینک ــه از تحلی را ک
ــر(  ــی در تصوی الگــو اشــغال شــده )مربع هــای آب
و کــدام مربع هــا خالــی از الگوســت )مربــع هــای 
ــم  ــد. ک ــبت ده ــا نس ــه الگو ه ــر( ب ــفید تصوی س
ــبک در  ــه مش ــای صفح ــع ه ــدازه مرب ــردن ان ک
تصویــر ســمت چــپ معــادل اســت بــا دیــدن کیفیات 
آمــاری الگوهــا در انــدازه ای کوچکتــر. مــا دریافتیم که 
الگو هــا در یــک طیــف کامــل از اندازه  هــای فرکتالــی 

ــتند )تصویر4(. هس
ــان  ــی نش ــب تاریخ ــه ترتی ــی  ها ب ــه نقاش 3. مطالع
ــگام  ــی، D، هم ــای فرکتال ــی الگو ه ــه پیچیدگ داد ک
بــا  پاالیشــی کــه پــوالک بــر روی تکنیکــش صــورت 

ــاری/  ســمت  ــباهت آم ــی، ش ــر2: ســمت راســت: درخــت واقع تصوی
ــق ــباهت دقی ــی، ش چــپ: درخــت مصنوع

تصویر3

تصویر4

تصویر5

تصویر6

ــدار D  در  ــت. مق ــه اس ــش یافت ــت، افزای داده اس
ــا  ــه بعده ــال 1950م ک ــوالک در س ــر پ ــک اث ی
پــوالک آن را تخریــب کــرده اســت و آنالیــز بر روی 
ــورت  ــت ص ــده اس ــا مان ــه ج ــه از آن ب ــی ک عکس
گرفــت باالتریــن مقــدار در کل آثــار او یعنــی 1/9 

را دارد. احتمــاال او چنیــن فکــر کــرده کــه ایــن تصویر 
بیــش از حــد چــگال و پیچیــده اســت و  مقیــاس خود 

را کاهــش داده اســت )تصویــر5( .
تکامــل مقــدار D تأثیــری عمیــق بــر جلــوه نقاشــی ها 
الگــوی  پاییــن،   D بــا  فرکتال هــای  بــرای  دارد. 
تکرارشــونده تصویــری همــوار و خلــوت می ســازد. اگــر 
مقــدار D نزدیکتــر بــه 2 باشــد، الگوهــای تکرارشــونده 
یــک شــکل پــر شــده از ســاختار پرجزئیــات و درهــم 

خلق می سازند )تصویر 6( .   
آن چــه کــه هــم تحلیــل رایانــه ای و هــم مطالعــه 
نشــان دهنده  می دهــد،  نشــان  عکس هــا 
در  نظام منــد  و  دقیــق  شــدت  بــه  فراینــدی 
نقاشــی اســت. پــوالک بــا کشــیدن خطــوط 
آغــاز  جزیــره وار  و  هــم  از  جــدا  و  کوچــک 
ــه  ــرا ک ــت چ ــب اس ــیار جال ــن بس ــرد. ای می ک
هســته های  از  طبیعــت  الگو هــای  از  برخــی 
کوچــک شــکل گرفته انــد کــه بعــدا پخــش 
پــوالک  ســپس  شــده اند.  ترکیــب  و  شــده 
می کشــیده  کشــیده تری  و  بلند تــر  خطــوط 
ــه هــم وصــل  کــه جزیره هــای جــدا از هــم را  ب
می کــرده اســت،  و بــه تدریــج آن هــا را در یــک 
تــار فرکتالــی پرپشــت غوطــه ور می کــرده اســت.
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ــد    ــت می کــرد. طــی فراین ــد را هدای بعــدی هنرمن
ــازی را  ــه زیرس ــک الی ــی ی ــه از نقاش ــن مرحل ای
کنش هــای  واقــع  در  کــه  مــی داد  شــکل 
پیچیدگــی  جزیــره وار،  لکه  هــای  اتصــال 
D، در کمتــر از یــک دقیقــه افزایــش  اثــر، 
ســریع،  فراینــد  ایــن  از  پــس  می یافــت. 
پــوالک کمــی دســت از کار می کشــیده اســت. 
ــه و  ــوم می  رفت ــراغ ب ــه س ــاره ب ــپس دوب او س
روز  دو  )از  طوالنی تــر  زمانــی  دوره  یــک  در 
گرفتــه تــا شــش مــاه( الیه  هــای بیشــتری 
ــر روی  ــف را ب ــای مختل ــا رنگ ه ــوط ب از خط
ــی  داده  ــرار م ــگ ق ــیاه رن ــازی س ــه زیرس الی
ــده  ــت آم ــه دس ــی ب ــا او پیچیدگ ــت. قطع اس
تنظیــم  و  دســتکاری  را  زیرســازی  الیــه  از 
ــام  ــس از اتم ــی پ ــت. حت ــرده اس ــق می ک دقی
ــدن و  ــا بری ــر را ب ــی اث ــت فرکتال کار، او ماهی

ــه  ــوم ک ــی ب ــیه  های بیرون ــردن حاش ــدا ک ج
را  داشــته اند  مخــدوش  فرکتالــی  کیفیــت 

ــت.  ــی داده اس ــش م افزای

 همــه نقاشــی های بــا تکنیــک 
ــابه  ــد مش ــک فراین ــی در ی رنگ پاش

خلــق نشــده اند
ــر تکنیــک  ــا فرکتال  هــا نتیجــه اجتنــاب  ناپذی آی
ــر  ــه تصوی ــه. ب ــوم هســتند؟ ن رنگ پاشــی روی ب
ــد.  ــگاه کنی ــت ن ــوالک نیس ــر پ ــه اث ــل ک مقاب
ــن  ــی. مارتی ــد پ ــا ت ــکاری ب ــر7( در هم )تصوی
ــه ای  ــل رایان ــک تحلی ــون، تکنی ــگاه ارگ از دانش
ــبه  ــرای محاس ــر ب ــن تصوی ــر روی ای ــود را ب خ
کوچــک  بســیار  اندازه هــای  در  پیچیدگــی 
ــا در  ــه الگو ه ــم ک ــا دریافتی ــم. م ــال کردی اعم
ــروی  ــابهی را پی ــار مش ــف آم ــای مختل اندازه ه

ــال  ــا فرکت ــر، آنه ــارت دیگ ــه عب ــد، ب نمی کنن
نقاشــی  کــه  زمانــی  عــالوه،  بــه  نیســتند. 
ــای  ــوط رنگ  ه ــتیم خط ــد، توانس ــی ش بزرگنمای
ــه کار  ــا عجل ــه ب ــم ک ــده ای را ببینی ــیده ش پاش
شــده و از ســاختار خــارج شــده اســت )اشــکال 

ــر8(. ــپ تصوی ــمت چ س
بــا  بزرگتــر  اندازه هــای  الگو هــای  نتیجــه،  در 
هســتند.  متفــاوت  بســیار  کوچکتــر  الگو هــای 
از نقاشــی های پــوالک )اشــکال ســمت  یکــی 
ــانی را  ــی یکس ــات عموم ــر 8(، کیفی ــت تصوی راس
وقتــی کــه در اندازه  هــای گوناگــون مــورد مطالعــه 
قــرار گرفــت بــه نمایــش می  گــذارد، فــارغ از اینکــه 
بخــش انتخــاب شــده از کــدام قســمت نقاشــی و در 
چــه انــدازه ای باشــد. بــرای هــر دو ایــن آثــار رونــد 
بزرگنمایــی مشــابهی بــه کار گرفتــه شــده اســت.

از آنجــا کــه کیفیــات آمــاری فرکتــال  هــا در 
در   D می شــوند،  تکــرار  مختلــف  اندازه هــای 
اندازه هــای مختلــف تغییــر نمی کنــد. D بــرای 
ــز در  ــگ قرم ــد )رن ــت می  مان ــوالک ثاب ــی پ نقاش
گــراف( ، در حالــی کــه بــرای نقاشــی غیــر پوالکــی 
ــو  ــدازه الگ ــر ان ــا تغیی ــراف( ، ب ــگ زرد در گ )رن
مقــدار D هــم تغییــر می کنــد کــه مؤیــد فرکتــال 
ــای  ــم اندازه ه ــن و همکاران ــت. م ــر اس ــودن اث نب
ــم  ــری  کردی ــر  اندازه گی ــدازه 1 مت ــا ان ــو را ت الگ
ــا 10  ــای 1 ت ــر اندازه  ه ــان ب ــتر تمرکزم ــا بیش ام
ــم  ــف کردی ــه کش ــرا ک ــت، چ ــوده اس ــر ب میلیمت
کــه ایــن ابعــاد حســاس ترین اندازه هــا بــرای 
تشــخیص یــک اثــر جکســون پــوالک از یــک اثــر 

غیر پوالکــی اســت )تصویــر 9(.

ــک  ــا تکنی ــی ب ــج نقاش ــا پن ــن، م ــر ای ــالوه ب ع
رنگ پاشــی را کــه توســط مجموعــه داران بــرای مــا 
ارســال شــده بــود و اصالــت آنهــا از این نظــر که اثر 
پــوالک هســتند یــا نــه مــورد شــک بــود، تحلیــل 
علیرغــم شــباهت های  دادیــم.  انجــام  الگویــی 
ســاختگی ایــن آثــار بــا کار هــای پــوالک، هیچکدام 
شــامل الگو هــای فرکتالــی نبودنــد. فرکتال  هــا 
محصــول تکنیــک خاصــی اســت کــه پــوالک ابــداع 
کــرد، و تمــام بیســت نقاشــی کــه از آثــار او مــورد 

تصویر7 : نقاشی قطره ای غیر پوالک ، رنگ وینیل روی بوم ، 244 سانتی متر در 122 سانتی متر

تصویر 9

ــپ:  ــمت چ ــوالک، 1950/ س ــماره 32 پ ــت: ش ــمت راس ــر 8: س تصوی
ــوالک ــر پ ــره ای غی ــی قط نقاش
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ــد    ــت می کــرد. طــی فراین ــد را هدای بعــدی هنرمن
ــازی را  ــه زیرس ــک الی ــی ی ــه از نقاش ــن مرحل ای
کنش هــای  واقــع  در  کــه  مــی داد  شــکل 
پیچیدگــی  جزیــره وار،  لکه  هــای  اتصــال 
D، در کمتــر از یــک دقیقــه افزایــش  اثــر، 
ســریع،  فراینــد  ایــن  از  پــس  می یافــت. 
پــوالک کمــی دســت از کار می کشــیده اســت. 
ــه و  ــوم می  رفت ــراغ ب ــه س ــاره ب ــپس دوب او س
روز  دو  )از  طوالنی تــر  زمانــی  دوره  یــک  در 
گرفتــه تــا شــش مــاه( الیه  هــای بیشــتری 
ــر روی  ــف را ب ــای مختل ــا رنگ ه ــوط ب از خط
ــی  داده  ــرار م ــگ ق ــیاه رن ــازی س ــه زیرس الی
ــده  ــت آم ــه دس ــی ب ــا او پیچیدگ ــت. قطع اس
تنظیــم  و  دســتکاری  را  زیرســازی  الیــه  از 
ــام  ــس از اتم ــی پ ــت. حت ــرده اس ــق می ک دقی
ــدن و  ــا بری ــر را ب ــی اث ــت فرکتال کار، او ماهی

ــه  ــوم ک ــی ب ــیه  های بیرون ــردن حاش ــدا ک ج
را  داشــته اند  مخــدوش  فرکتالــی  کیفیــت 

ــت.  ــی داده اس ــش م افزای

 همــه نقاشــی های بــا تکنیــک 
ــابه  ــد مش ــک فراین ــی در ی رنگ پاش

خلــق نشــده اند
ــر تکنیــک  ــا فرکتال  هــا نتیجــه اجتنــاب  ناپذی آی
ــر  ــه تصوی ــه. ب ــوم هســتند؟ ن رنگ پاشــی روی ب
ــد.  ــگاه کنی ــت ن ــوالک نیس ــر پ ــه اث ــل ک مقاب
ــن  ــی. مارتی ــد پ ــا ت ــکاری ب ــر7( در هم )تصوی
ــه ای  ــل رایان ــک تحلی ــون، تکنی ــگاه ارگ از دانش
ــبه  ــرای محاس ــر ب ــن تصوی ــر روی ای ــود را ب خ
کوچــک  بســیار  اندازه هــای  در  پیچیدگــی 
ــا در  ــه الگو ه ــم ک ــا دریافتی ــم. م ــال کردی اعم
ــروی  ــابهی را پی ــار مش ــف آم ــای مختل اندازه ه

ــال  ــا فرکت ــر، آنه ــارت دیگ ــه عب ــد، ب نمی کنن
نقاشــی  کــه  زمانــی  عــالوه،  بــه  نیســتند. 
ــای  ــوط رنگ  ه ــتیم خط ــد، توانس ــی ش بزرگنمای
ــه کار  ــا عجل ــه ب ــم ک ــده ای را ببینی ــیده ش پاش
شــده و از ســاختار خــارج شــده اســت )اشــکال 

ــر8(. ــپ تصوی ــمت چ س
بــا  بزرگتــر  اندازه هــای  الگو هــای  نتیجــه،  در 
هســتند.  متفــاوت  بســیار  کوچکتــر  الگو هــای 
از نقاشــی های پــوالک )اشــکال ســمت  یکــی 
ــانی را  ــی یکس ــات عموم ــر 8(، کیفی ــت تصوی راس
وقتــی کــه در اندازه  هــای گوناگــون مــورد مطالعــه 
قــرار گرفــت بــه نمایــش می  گــذارد، فــارغ از اینکــه 
بخــش انتخــاب شــده از کــدام قســمت نقاشــی و در 
چــه انــدازه ای باشــد. بــرای هــر دو ایــن آثــار رونــد 
بزرگنمایــی مشــابهی بــه کار گرفتــه شــده اســت.

از آنجــا کــه کیفیــات آمــاری فرکتــال  هــا در 
در   D می شــوند،  تکــرار  مختلــف  اندازه هــای 
اندازه هــای مختلــف تغییــر نمی کنــد. D بــرای 
ــز در  ــگ قرم ــد )رن ــت می  مان ــوالک ثاب ــی پ نقاش
گــراف( ، در حالــی کــه بــرای نقاشــی غیــر پوالکــی 
ــو  ــدازه الگ ــر ان ــا تغیی ــراف( ، ب ــگ زرد در گ )رن
مقــدار D هــم تغییــر می کنــد کــه مؤیــد فرکتــال 
ــای  ــم اندازه ه ــن و همکاران ــت. م ــر اس ــودن اث نب
ــم  ــری  کردی ــر  اندازه گی ــدازه 1 مت ــا ان ــو را ت الگ
ــا 10  ــای 1 ت ــر اندازه  ه ــان ب ــتر تمرکزم ــا بیش ام
ــم  ــف کردی ــه کش ــرا ک ــت، چ ــوده اس ــر ب میلیمت
کــه ایــن ابعــاد حســاس ترین اندازه هــا بــرای 
تشــخیص یــک اثــر جکســون پــوالک از یــک اثــر 

غیر پوالکــی اســت )تصویــر 9(.

ــک  ــا تکنی ــی ب ــج نقاش ــا پن ــن، م ــر ای ــالوه ب ع
رنگ پاشــی را کــه توســط مجموعــه داران بــرای مــا 
ارســال شــده بــود و اصالــت آنهــا از این نظــر که اثر 
پــوالک هســتند یــا نــه مــورد شــک بــود، تحلیــل 
علیرغــم شــباهت های  دادیــم.  انجــام  الگویــی 
ســاختگی ایــن آثــار بــا کار هــای پــوالک، هیچکدام 
شــامل الگو هــای فرکتالــی نبودنــد. فرکتال  هــا 
محصــول تکنیــک خاصــی اســت کــه پــوالک ابــداع 
کــرد، و تمــام بیســت نقاشــی کــه از آثــار او مــورد 

تصویر7 : نقاشی قطره ای غیر پوالک ، رنگ وینیل روی بوم ، 244 سانتی متر در 122 سانتی متر

تصویر 9

ــپ:  ــمت چ ــوالک، 1950/ س ــماره 32 پ ــت: ش ــمت راس ــر 8: س تصوی
ــوالک ــر پ ــره ای غی ــی قط نقاش
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ــدی  ــن ترکیب بن ــاوی ای ــم ح ــرار دادی ــل ق تحلی
فرکتالــی اســت. بنابرایــن می  تــوان نتیجــه گرفــت 
تمــام پنــج نقاشــی کــه بــرای مــا ارســال شــده بود، 
ــده اند.  ــق ش ــوالک خل ــر از پ ــرادی غی ــط اف توس
ــرای  ــر ب ــی معتب ــودن، آزمون ــی ب ــن فرکتال بنابرای
تشــخیص اصالــت آثــار پــوالک اســت. بــه عــالوه، 
ــی  ــد در ط ــدار D در کار هنرمن ــه مق ــا ک از آنج
ســالیان افزایــش می  یابــد، بــا دنبــال کــردن رونــد 
نســبتا قابــل پیش بینــی ایــن مقــدار می تــوان 
ــه  ــم ی ــدار D را ه ــا مق ــبت آن ب ــر و نس ــخ اث تاری
ــرای تشــخیص اصالــت  عنــوان شــاخص دیگــری ب

ــرد.   ــه کار ب ــار او ب آث

 جذابیت زیبایی شناسانه فرکتال ها
فراتــر از ایــن یافتــه شــگفت انگیز، مــن ایــن 
پرســش را مطــرح کــردم کــه آیــا ماهیــت فرکتالــی 
ــاط  ــا ارتب ــت آنه ــا جذابی ــوالک ب ــی های پ نقاش
ــت  ــر اس ــه اخی ــن ده ــا در همی ــه؟ تنه ــا ن دارد ی
ــای  ــه برتری ه ــه مطالع ــه پژوهشــگران شــروع ب ک
بصــری الگو هــای فرکتالــی کرده انــد. کلیفــورد ای. 
پیکــوور از مرکــز تحقیقــات تومــاس جــی. واتســون 
ــای  ــتفاده از فرکتال  ه ــا اس ــی. ام. ب ــرکت آی. ب ش
ــردم  ــه م ــت ک ــه، دریاف ــط رایان ــده توس ــد ش تولی
ترجیــح بیشــتری بــه الگو هایــی فرکتالــی بــا 
ــس و  ــی. اک ــورا ج ــا، دب ــد. بعد ه ــدار 1/8 دارن مق
ــین-  ــگاه ویسکانس ــپرات از دانش ــی. س ــن س جولی
مدیســون بــا تولیــد فرکتال هــای رایانــه ای بــا 
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــاوت ب شــیوه ای متف
ــر و در حــدود  ــددی کمت ــح ع ــورد ترجی ــدار م مق

1/3 اســت. هرچنــد کــه اختــالف زیــاد بیــن ایــن 
دو مقــدار شــاید نشــان دهنده ایــن باشــد کــه ایــن 
ــح داده  ــراد ترجی ــه توســط اف ــدار D نیســت ک مق
 می شــود و در واقــع کیفیتــی زیبایی شــناختی 

از اینکــه فرکتال  هــا چگونــه تولیــد شــده اند در 
ــت،  ــل اس ــردم دخی ــط م ــا توس ــح دادن آنه ترجی
 D ــان ظــن دارم کــه یــک مقــدار ــا مــن همچن ام
مطلــوب و مرجــح عمــوم مــردم بایــد وجود داشــته 
باشــد. بــرای آزمایــش اینکــه من بــر باوری درســت 
هســتم یــا نــه، مجــددا از کارشناســان خبــره بــرای 
ــانی  ــار روانشناس ــن ب ــم. ای ــاری گرفت ــش ی پژوه
ــا  ــد ب ــه می  کنن ــر روی ادراک بصــری مطالع ــه ب ک
همــکاری برانــکا ســپیهر از دانشــگاه نیوســاوث ولز، 
ــیدنی  ــگاه س ــاال در دانش ــه ح ــورد ک ــن کلیف کالی
اســت و بــن نیــول از دانشــگاه النــدن کالــج، 
ــش  ــورد پژوه ــا را م ــی فرکتال ه ــته اصل ــه دس س
قــرار دادم: فرکتــال طبیعــی )مثــل درختــان، 
)شــبیه  ریاضیاتــی  فرکتــال  ابرهــا(،  و  کوه هــا 
انسان ســاز  فرکتــال  و  رایانــه ای(  ســازی های 
)بریــده بخش هایــی از نقاشــی های پــوالک(. در 
شــرکت کنندگان  بصــری،  ادراک  آزمایش هــای 
دائمــا ترجیــح خــود بــه مقــدار D بیــن 1/3 تــا 1/5 
را ابــراز کردنــد، بــی آنکــه بــه دســته ای کــه فرکتال 
متعلــق بــه آن اســت اهمیتــی بدهنــد. اخیــرا، مــن 
همــکاری جدیــدی بــا جیمــز ای. وایــز، روانشــناس 
از دانشــگاه ایالــت واشــنگتن را آغــاز کــرده ام و مــا 
نشــان داده ایــم کــه ادراک بصــری بــر روی شــرایط 
ــتفاده  ــا اس ــذارد. ب ــر می گ ــی مشــاهده گر تأثی روان
از آزمون هــای انتقــال از طریــق پوســت کــه بــرای 

ــن  ــه ای ــتند، ب ــترس هس ــزان اس ــری می اندازه گی
ــردم  ــط D م ــر متوس ــه مقادی ــیدیم ک ــه رس نتیج
ــد.  ــرار می دهن ــترس ق ــش و اس ــن تن را در کمتری
البتــه کــه ایــن تحقیــق هنــوز در مراحــل ابتدایــی 
اســت امــا ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت 
کــه بســیاری از الگو هــای فرکتالــی اطــراف مــا در 
ــف  ــن طی ــا در همی ــرای آنه ــدار D ب ــت مق طبیع
ــال،  ــوان مث ــه عن ــا، ب ــرار دارد— ابر ه ــط ق متوس

ــد. ــر 1/3 دارن ــداری براب مق
مقــدار D  آثــار پــوالک چقــدر اســت؟ جالــب اســت 
بدانیــد کــه مقــدار D در طــول مــدت دهــه ای کــه 
او نقاشــی  هایش را بــا تکنیــک رنگ چکانــی کار 

می کــرد، از 1/12 در ســال 1945 بــه 1/7 در ســال 
1952م و حتــی یــک مــورد 1/9 در اثری که خود او 
تخریبــش کــرده اســت افزایــش یافتــه اســت. نکتــه 
ــوالک حــدود 10 ســال  ــه دیگــر آنکــه پ کنجکاوان
ــان گذاشــت  ــی اش زم ــک رنگ چکان ــر روی تکنی ب
و آن را بهبــود بخشــید تــا فرکتال هــای بــا D  بــاال 
ــا  ــای ب ــردم فرکتال  ه ــه م ــه ک ــد اگرچ ــد کن تولی
D متوســط و پاییــن را ترجیــح دهنــد. پیچیدگــی 
ــه  ــاال، اگرچ ــر D ب ــا مقادی ــای ب ــتر فرکتال ه بیش
ــد  ــر کن ــده را درگی کــه ممکــن اســت توجــه بینن
آرامش بخشــی فرکتال  هــای طیــف  امــا دیگــر 
متوســط را ندارنــد؛ پــس احتمــاال بــرای هنرمنــد از 
ــی  ــد. کار کنون حیــث ادراک حســی جــذاب بوده ان
مــن در دانشــگاه ارگــون، بررســی ایــن احتمــال بــا 
ــت  ــده حرک ــه دنبال کنن ــتگاه روزن ــتفاده از دس اس
چشــم بــرای بررســی شــیوه نــگاه مــردم بــه 

ــت. ــوالک اس ــی  های پ ــا و نقاش فرکتال  ه
رایانــه در  تحلیــل  قــدرت  اســت کــه  واضــح 
ــی  ــای نقاش ــن الگو ه ــای بنیادی ــخیص مؤلفه ه تش
شــده، ابــزار جدیــد آینــده داری را در اختیــار 
مورخیــن و نظریه پــردازان هنــر قــرار می دهــد. 
ــز،  ــادون قرم ــای م ــا تحلیل  ه ــد ب ــزار می  توان ــن اب ای
ــداول  ــای مت ــه ابزار ه ــس ری ک ــش و ایک ــاوراء بنف م تصویــر 10: پــوالک، کــه در بــاال بــا لــی کراســنر در ســال 1950 نشــان داده 

شــده بــود ، در حالــی کهمشــغول کار بــر روی  One  بــود ، معــروف اســت: 
»نگرانی من در مورد ریتم های طبیعت است«

تصویر 11: از باال به پایین ، الگوهای طبیعی ایجاد شده توسط جلبک دریایی هستند.
تابلوی Full Fathom Five  از سال 1947 پوالک و »پوالک تصادفی« نویسنده که توسط طوفان باد تولید شده است.
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ــدی  ــن ترکیب بن ــاوی ای ــم ح ــرار دادی ــل ق تحلی
فرکتالــی اســت. بنابرایــن می  تــوان نتیجــه گرفــت 
تمــام پنــج نقاشــی کــه بــرای مــا ارســال شــده بود، 
ــده اند.  ــق ش ــوالک خل ــر از پ ــرادی غی ــط اف توس
ــرای  ــر ب ــی معتب ــودن، آزمون ــی ب ــن فرکتال بنابرای
تشــخیص اصالــت آثــار پــوالک اســت. بــه عــالوه، 
ــی  ــد در ط ــدار D در کار هنرمن ــه مق ــا ک از آنج
ســالیان افزایــش می  یابــد، بــا دنبــال کــردن رونــد 
نســبتا قابــل پیش بینــی ایــن مقــدار می تــوان 
ــه  ــم ی ــدار D را ه ــا مق ــبت آن ب ــر و نس ــخ اث تاری
ــرای تشــخیص اصالــت  عنــوان شــاخص دیگــری ب

ــرد.   ــه کار ب ــار او ب آث

 جذابیت زیبایی شناسانه فرکتال ها
فراتــر از ایــن یافتــه شــگفت انگیز، مــن ایــن 
پرســش را مطــرح کــردم کــه آیــا ماهیــت فرکتالــی 
ــاط  ــا ارتب ــت آنه ــا جذابی ــوالک ب ــی های پ نقاش
ــت  ــر اس ــه اخی ــن ده ــا در همی ــه؟ تنه ــا ن دارد ی
ــای  ــه برتری ه ــه مطالع ــه پژوهشــگران شــروع ب ک
بصــری الگو هــای فرکتالــی کرده انــد. کلیفــورد ای. 
پیکــوور از مرکــز تحقیقــات تومــاس جــی. واتســون 
ــای  ــتفاده از فرکتال  ه ــا اس ــی. ام. ب ــرکت آی. ب ش
ــردم  ــه م ــت ک ــه، دریاف ــط رایان ــده توس ــد ش تولی
ترجیــح بیشــتری بــه الگو هایــی فرکتالــی بــا 
ــس و  ــی. اک ــورا ج ــا، دب ــد. بعد ه ــدار 1/8 دارن مق
ــین-  ــگاه ویسکانس ــپرات از دانش ــی. س ــن س جولی
مدیســون بــا تولیــد فرکتال هــای رایانــه ای بــا 
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــاوت ب شــیوه ای متف
ــر و در حــدود  ــددی کمت ــح ع ــورد ترجی ــدار م مق

1/3 اســت. هرچنــد کــه اختــالف زیــاد بیــن ایــن 
دو مقــدار شــاید نشــان دهنده ایــن باشــد کــه ایــن 
ــح داده  ــراد ترجی ــه توســط اف ــدار D نیســت ک مق
 می شــود و در واقــع کیفیتــی زیبایی شــناختی 

از اینکــه فرکتال  هــا چگونــه تولیــد شــده اند در 
ــت،  ــل اس ــردم دخی ــط م ــا توس ــح دادن آنه ترجی
 D ــان ظــن دارم کــه یــک مقــدار ــا مــن همچن ام
مطلــوب و مرجــح عمــوم مــردم بایــد وجود داشــته 
باشــد. بــرای آزمایــش اینکــه من بــر باوری درســت 
هســتم یــا نــه، مجــددا از کارشناســان خبــره بــرای 
ــانی  ــار روانشناس ــن ب ــم. ای ــاری گرفت ــش ی پژوه
ــا  ــد ب ــه می  کنن ــر روی ادراک بصــری مطالع ــه ب ک
همــکاری برانــکا ســپیهر از دانشــگاه نیوســاوث ولز، 
ــیدنی  ــگاه س ــاال در دانش ــه ح ــورد ک ــن کلیف کالی
اســت و بــن نیــول از دانشــگاه النــدن کالــج، 
ــش  ــورد پژوه ــا را م ــی فرکتال ه ــته اصل ــه دس س
قــرار دادم: فرکتــال طبیعــی )مثــل درختــان، 
)شــبیه  ریاضیاتــی  فرکتــال  ابرهــا(،  و  کوه هــا 
انسان ســاز  فرکتــال  و  رایانــه ای(  ســازی های 
)بریــده بخش هایــی از نقاشــی های پــوالک(. در 
شــرکت کنندگان  بصــری،  ادراک  آزمایش هــای 
دائمــا ترجیــح خــود بــه مقــدار D بیــن 1/3 تــا 1/5 
را ابــراز کردنــد، بــی آنکــه بــه دســته ای کــه فرکتال 
متعلــق بــه آن اســت اهمیتــی بدهنــد. اخیــرا، مــن 
همــکاری جدیــدی بــا جیمــز ای. وایــز، روانشــناس 
از دانشــگاه ایالــت واشــنگتن را آغــاز کــرده ام و مــا 
نشــان داده ایــم کــه ادراک بصــری بــر روی شــرایط 
ــتفاده  ــا اس ــذارد. ب ــر می گ ــی مشــاهده گر تأثی روان
از آزمون هــای انتقــال از طریــق پوســت کــه بــرای 

ــن  ــه ای ــتند، ب ــترس هس ــزان اس ــری می اندازه گی
ــردم  ــط D م ــر متوس ــه مقادی ــیدیم ک ــه رس نتیج
ــد.  ــرار می دهن ــترس ق ــش و اس ــن تن را در کمتری
البتــه کــه ایــن تحقیــق هنــوز در مراحــل ابتدایــی 
اســت امــا ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت 
کــه بســیاری از الگو هــای فرکتالــی اطــراف مــا در 
ــف  ــن طی ــا در همی ــرای آنه ــدار D ب ــت مق طبیع
ــال،  ــوان مث ــه عن ــا، ب ــرار دارد— ابر ه ــط ق متوس

ــد. ــر 1/3 دارن ــداری براب مق
مقــدار D  آثــار پــوالک چقــدر اســت؟ جالــب اســت 
بدانیــد کــه مقــدار D در طــول مــدت دهــه ای کــه 
او نقاشــی  هایش را بــا تکنیــک رنگ چکانــی کار 

می کــرد، از 1/12 در ســال 1945 بــه 1/7 در ســال 
1952م و حتــی یــک مــورد 1/9 در اثری که خود او 
تخریبــش کــرده اســت افزایــش یافتــه اســت. نکتــه 
ــوالک حــدود 10 ســال  ــه دیگــر آنکــه پ کنجکاوان
ــان گذاشــت  ــی اش زم ــک رنگ چکان ــر روی تکنی ب
و آن را بهبــود بخشــید تــا فرکتال هــای بــا D  بــاال 
ــا  ــای ب ــردم فرکتال  ه ــه م ــه ک ــد اگرچ ــد کن تولی
D متوســط و پاییــن را ترجیــح دهنــد. پیچیدگــی 
ــه  ــاال، اگرچ ــر D ب ــا مقادی ــای ب ــتر فرکتال ه بیش
ــد  ــر کن ــده را درگی کــه ممکــن اســت توجــه بینن
آرامش بخشــی فرکتال  هــای طیــف  امــا دیگــر 
متوســط را ندارنــد؛ پــس احتمــاال بــرای هنرمنــد از 
ــی  ــد. کار کنون حیــث ادراک حســی جــذاب بوده ان
مــن در دانشــگاه ارگــون، بررســی ایــن احتمــال بــا 
ــت  ــده حرک ــه دنبال کنن ــتگاه روزن ــتفاده از دس اس
چشــم بــرای بررســی شــیوه نــگاه مــردم بــه 

ــت. ــوالک اس ــی  های پ ــا و نقاش فرکتال  ه
رایانــه در  تحلیــل  قــدرت  اســت کــه  واضــح 
ــی  ــای نقاش ــن الگو ه ــای بنیادی ــخیص مؤلفه ه تش
شــده، ابــزار جدیــد آینــده داری را در اختیــار 
مورخیــن و نظریه پــردازان هنــر قــرار می دهــد. 
ــز،  ــادون قرم ــای م ــا تحلیل  ه ــد ب ــزار می  توان ــن اب ای
ــداول  ــای مت ــه ابزار ه ــس ری ک ــش و ایک ــاوراء بنف م تصویــر 10: پــوالک، کــه در بــاال بــا لــی کراســنر در ســال 1950 نشــان داده 

شــده بــود ، در حالــی کهمشــغول کار بــر روی  One  بــود ، معــروف اســت: 
»نگرانی من در مورد ریتم های طبیعت است«

تصویر 11: از باال به پایین ، الگوهای طبیعی ایجاد شده توسط جلبک دریایی هستند.
تابلوی Full Fathom Five  از سال 1947 پوالک و »پوالک تصادفی« نویسنده که توسط طوفان باد تولید شده است.

99

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ



100101

ــا  ــود و ب ــق ش ــتند، تلفی ــر هس ــان هن کارشناس
علمــی،  روش هــای  روزافــزون  تجمیــع  ایــن 
ــان  ــر پنه ــل تصاوی ــری مث ــر هن ــای اث ویژگی  ه
شــده در زیرالیه هــای  پــی در پــی رنــگ را 
ــوان  ــاید بت ــی ش ــرار داد. حت ــایی ق ــورد شناس م
بــه وســیله ایــن ابــزار باریکــه نــوری را بــه 
ــم، در  ــن بتابانی ــم ذه ــک و مبه ــه  های تاری گوش
ــدرت  ــی ق ــم نقاش ــزرگ عال ــار ب ــه آث ــی ک جای

رخ می کشــند. بــه  را  خــود 

منبع: 

- www.sciam.com

منابع برای مطالعه بیشتر

- The Fractal Geometry of Nature. B. 

B. Mandelbrot. W. H. Freeman and 

Company, 1977.

- Chaos. James Gleick. Penguin Books, 

1987.

- Comet: Jackson Pollock’s Life and 

Work. Kirk Varnedoe in Jackson 

Pollock, by Kirk Varnedoe, with Pepe 

Karmel. Museum of Modern Art, 1998.

- Splashdown. R. P. Taylor in New 

Scientist, Vol. 159, No. 2144, page 30; 

July 1998  ,25.

- Fractal Analysis of Pollock’s Drip 

Paintings. R. P. Taylor, A. P. Micolich 

and D. Jonas in Nature, Vol. 399, page 

422; June 1999  ,3.

- Architect Reaches for the Clouds. R. 

P. Taylor in Nature, Vol. 410, page 18; 

March 2001 ,1.

زاهــا حدیــد، یکــی از خالق تریــن معمــاران نســل 
خــود، زنــی راهگشــا در حوزهــای کــه اغلــب تحــت 
ــد و  ــدی قدرتمن ــرار دارد، منتق ــردان ق ــلط م تس
ــک  ــودش ی ــه خ ــه گفت ــه ب ــوب، ک ــی ای محب مرب
ــلمان در  ــوان مس ــه عن ــت و ب ــی اس ــرب عراق ع
جلوه هــای  و  آیین هــا  بــا  و  مذهبــی،  محیــط 
ــزرگ  ــت، ب ــود داش ــش وج ــه پیرامون ــاری ک معم

ــه  ــر گذشــته و هویــت خــود، ب شــده. ایــن ادعــا ب
ــرای  ــد، ب ــود: حدی ــم نب ــک مســئله، مه ــز در ی ج
باشــکوه ترین مســاجد زمــان مــا،  از  تــا  ســه 
ــل  ــا، عام ــن طراحی ه ــت. ای ــرده  اس ــی ک طراح
ــع  ــرای مســجد جام ــت طراحــی ب ــه رقاب ورود او ب
استراســبورگ فرانســه در ســال 2000، رویــداد 
ــت،  ــجد Avenues Mall در کوی ــرای مس داوری ب
ــاری در  ــابقه معم ــن، مس ــال 2009، و همچنی س
کــوزوو2، بــرای طراحــی مســجد پریشــتینا3 در 
ــم  ــات ک ــت اطالع ــه عل ــه ب ــد، ک ــال 2013 ش س
منتشــر شــده بــه خصــوص در مــورد مســابقه آخــر، 
نمیتــوان تجزیــه و تحلیــل تصویــری کاملــی انجــام 
ــته ای  ــق و برجس ــروژه اول درک عمی داد. در دو پ
از معنــا و مفهــوم مناســک مســلمانان، وجــود 

نویسنده: ناصر رهبت
مترجم: فاطمه زاده عباس1

از آنچه که بود زاها حدید: فراتر 

ــر1: پیــش طــرح مســجد  زاهــا حدیــد، ســال ،Avenues Mall تصوی
2009 میــالدی، کویــت
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نویســنده: ریچــارد پــی. تیلــور زمانــی کــه سرپرســت . 2
دپارتمــان فیزیــک مــاده چــگال در دانشــگاه نیوســاوث ولز 
نقاشــی  های  را دربــاره  بــود پرســش  هایی  اســترالیا  در 
ــک  ــون اســتاد فیزی ــرد. او اکن ــوالک مطــرح ک جکســون پ
ــوالک  ــار پ ــل آث ــان تحلی دانشــگاه ارگــون اســت، و همچن
ــتم های  ــا در سیس ــوب و فرکتال ه ــه آش ــر مطالع را از منظ
ــی  ــا کارشناس ــد. او ضمن ــه می ده ــون ادام ــی گوناگ فیزیک
ارشــد نظریــه هنــر از دانشــگاه نیوســاوث ولز دارد و تمرکــز 

ــوالک اســت.    ــار پ ــش آث مطالعات

دانشجوی کارشناسی  ارشد تاریخ  هنر جهان اسالم، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 1
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